
 

 

 

 

 

Field Application Engineer  //  BROMMA, STOCKHOLM    

NCAB Group är en ledande leverantör av mönsterkort i Europa, och vi säljer över 110 

miljoner mönsterkort per år från 14 olika länder. Vi söker just nu en Field Application 

Engineer till vårt svenska kontor i Bromma.  

Som Field Application Engineer uppskattar du både kundkontakt och våra kunders viktigaste komponent 

– mönsterkortet. I denna roll så träffar du både externa och interna kunder regelbundet, samtidigt som  

merparten av arbetet sker på kontoret i Bromma. Din roll blir att ge teknisk designsupport till konstruktörer 

och varierande tekniker hos företag som designar sin egen elektronik likväl som företag som tillverkar 

elektronik åt andra. Vi vill att du har en teknisk bakgrund, gärna som ingenjör, och också är bekväm med 

att ta hänsyn till kommersiella aspekter i en teknisk dialog.  

Teknisk designsupport på mönsterkort kan sträcka sig från allt till enkla tolkningar av regelverk, till 

avancerade tekniska diskussioner kring nya material och teknologier. Samt såklart allt däremellan, och 

lite därutöver. Du har stöd från ett flertal tekniska kollegor på vårt svenska kontor, samt tekniker på andra 

kontor och hos våra fabriker i framförallt Kina. Du hjälper vårt säljteam och våra kunder genom att ta fram 

designlösningar, då hög servicenivå, kvalitet och leveransprecision är centrala delar i leveransen till våra 

kunder.  

Vi sitter i moderna lokaler på huvudkontoret i Bromma och är idag 19 anställda. Vi är väletablerade på 

marknaden med ett gott förhållande till våra kunder, och strävar efter att vara lösningsorienterade med 

högt kundfokus. 

KVALIFIKATIONER 

 Erfarenhet från mönsterkortsproduktion, alternativt kretskortsproduktion 

 Du har gärna mer än tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter 

 Du är målfokuserad med en stark vilja att leverera resultat 

 Du är utåtriktad, serviceorienterad och tar gärna egna initiativ 

 Du är stresstålig, strukturerad och noggrann 



 

 Du har mycket god kunskap i engelska och Microsoft Office 

 Du är driven och utåtriktad med utpräglat ordningssinne och hög ansvarskänsla 

 Det är meriterande om du har kunskap i PCB CAD layout mjukvaror och teknik, med tillhörande 

programvaror 

ATT JOBBA PÅ NCAB GROUP  

På NCAB Group är det människorna som gör oss unika. Vi tror på egna initiativ och erbjuder kontinuerlig 

kompentensutveckling. På NCAB Group har vi ett högt medarbetarengagemang, och vi är stolta att vara 

finalister som Årets arbetsgivare i Netsurveys utmärkelse Powered By People 2017. Läs mer om att jobba 

med oss på våra karriässidor www.ncabgroup.com/career.  

ANSÖKAN  

Vi erbjuder rätt person goda möjligheter att utvecklas i ett internationellt snabbexpanderande företag. Du 

kommer att vara en del av ett dynamiskt säljteam där vi jobbar värderingsstyrt mot tydliga mål som ger 

utrymme för ansvar och kreativitet. 

Mejla din ansökan innehållande CV och personliga brev till  rikard.wallin@ncabgroup.com.  

Frågor om tjänsten besvaras av:  

Rikard Wallin, VD:   

08-4030 0041 

070-286 88 69 

 

NCAB Group är en ledande leverantör av mönsterkort, och vi säljer över 110 miljoner mönsterkort årligen till 45 
olika länder. Vi levererar lösningar med hög kvalitet och leveransprecision till professionella kunder inom 
elektronikindustrin. Företaget grundades 1993 och är nu över 350 anställda i 14 bolag i Europa, USA och Kina. 
Tillverkningen av våra produkter sker huvudsakligen i Kina där vi genom vår Factory Management-organisation 
arbetar integrerat med fabriksuppföljning, utveckling och sourcing. Vår lokala närvaro på många marknader ger 
stor samlad köpkraft och mycket bra produktions- och leveransvillkor för våra kunder. Vi jobbar mot en hållbar 
verksamhet och är verifierade enligt ISO 26000 – en internationell standard för socialt ansvarstagande.  
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